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Köksmaskin
MUM5 CreationLine
Djupröd / silver
MUM58720
MUM58720

Medföljande tillbehör
1 x Lock, 1 x Grönsaksskärare med eget stativ, 1 x Blandarskål i
metall, 1 x Degkrok, metall, 1 x Mixer, 1 x Vändbar raspskiva, 1 x
Rivskiva, mellan, 1 x Rörarm/Visp, 1 x Ballongvisp, 1 x Vändbar
skärskiva, 1 x Tillbehörsväska mörkgrå, 1 x Recept-DVD

Extra tillbehör
MUZ45AG1 Finstrimlingsskiva (Wok), MUZ45FV1 Passertillsats,
MUZ45KP1 Vändbar skiv/rivskiva, MUZ45LS1 Hålskivor, set,
MUZ45PS1 Pommes-frites-skiva, MUZ45RS1 Raspskiva, MUZ45RV1
Rivtillsats, MUZ45SV1 Kakspritsmunstycke, MUZ45XCG1 3-i-1
multihack - MUM4, MUM5, MaxxiMUM, MUZ45XTM1 TastyMoment
- MUM4, MUM5, MaxxiMUM, MUZ5BS1 Kvarn/sprits/bunke
BakingSensation MUM5, MUZ5CC2 Tärningsskärare MUM5,
MUZ5EB2 Glassberedare, MUZ5ER2 Blandarskål rostfri MUM5,
MUZ5FW1 Köttkvarn MUM5, MUZ5GM1 Sädeskvarn MUM5,
MUZ5KR1 Blandarskål plast MUM5, MUZ5MM1 Matberedare
MUM5, MUZ5MX1 Mixer MUM5, MUZ5PP1 Pastavalsar
PastaPassion MUM5, MUZ5VL1 Grönsaksskärare VeggieLove
MUM5, MUZ5ZP1 Citruspress MUM5

Den kraftfulla köksmaskinen i djupröd/
silver för mångsidig matlagning och bakning
● Den kraftfulla köksmaskinen för daglig matlagning och bakning.

Klarar även större degar upp till 1.0 kg mjöl tack vare den
starka motorn på 1000 watt.

● Degar bearbetas perfekt i den speciellt utformade bunken
tillsammans med 3D Planetary Mixing. Kapacitet upp till 2.7 kg
kakdeg eller 1.9 kg jäsdeg.

● Snabb och smidig förvaring av visp, degkrok och blandare i
praktisk tillbehörsväska som får plats i bunken

● Bekväm att använda tack vare EasyArmLift samt enkel
påfyllning av ingredienser då redskapen alltid stannar baktill i
bunken.

● Högkvalitativ och mångfunktionell köksmaskin med
konditorset, grönsaksskärare och blender

Tekniska data
Produktmått i mm (H x B x D) :  282 x 280 x 271
Emballagemått (H x B x D) (mm) :  350 x 390 x 595
Pallmått i cm (H x B xD) :  190 x 80 x 120
Antal per pall :  20
Nettovikt (kg) :  6,344
Bruttovikt (kg) :  7,6
EAN kod :  4242002903880
Anslutningseffekt (W) :  1000
Spänning (V) :  220-240
Frekvens (Hz) :  50/60
Elkontakt :  kontakt utan jord
Säkerhetsmärkning :  CE, Eurasian, VDE
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Den kraftfulla köksmaskinen i djupröd/silver
för mångsidig matlagning och bakning

Utmärkt resultat

- 1000 watt stark motor

- 3D PlanetaryMixing: bearbetar degen både i sid och höjdled
för bästa knådning

- Inställbar hastighet i 7 steg samt pulsfunktion

- Inställbar hastighet hålls oberoende av belastning tack vare
elektronisk hastighetsreglering

Mångsidighet

- Kan kompletteras med en mängd praktiska tillbehör

Bekvämlighet

- Sladdfack för smidig förvaring

- EasyArmLift: Blandararmen lyfts enkelt med ett knapptryck

- Lätt att rengöra - tillbehören (förutom köttkvarn) kan diskas i
maskin

- Mjukstart för att minska stänk

- Automatisk parkeringsläge - tillbehören stannar alltid baktill i
bunken för enkel påfyllning

Material och design

- Delvis borstad rostfri bunke på 3.9 liter med kapacitet på upp
till 2.7 kg kakdeg eller 1.9 kg jäsdeg

Medföljande tillbehör

- Degkrok, ballongvisp och grovvisp

- Grönsaksskärare med 3 skivor (5 funktioner). Vändbar
skärskiva, vändbar rivskiva och skiva för fin strimling

- Blender i plast, 1,25 l

- Tillbehören förvaras praktiskt i en väska som får plats i
bunken

- Interaktiv recept DVD med instruktioner för användning av
tillbehör

- Genomskinligt lock med påfyllningsöppning

Säkerhet

- Alla plastdelar som kommer i kontakt med livsmedel är BPA-
fria

- Står stadigt på bänken tack vare sugfötter av gummi

- Hög säkerhet tack vare överbelastningsskydd

- Återinkopplingssäkring förhindrar okontrollerad motorstart
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